
) نعم حدثنا رسول اهللا  إن اهللا قال فضيلة هذه اآلية عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: (

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع  صلى اهللا عليه وسلم خبمس كلمات فقال: (

بحات وجهه سإليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه نور لو كشفه ألحرق 

بحات وجهه كل شيء؛ ألن بصره ينتهي إىل كل شيء؛ أعيد س) يعين ألحرق  ما انتهى إليه بصره من خلقه

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل  نية (احلديث مرة ثا

بحات وجهه ما انتهى إليه سعمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه ألحرقت 

اهللا ال ينام وال ينبغي له  إن ة حىت تردوه علي (لثبحات البهاء والنور واجلالل العظمة؛ مرة ثاس)  بصره من خلقه

أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه 

  من يعيده علي ؟  ) بحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهسنور لو كشفه ألحرقت ال

  ) ام وال ينبغي له أن ينامإن اهللا ال ين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب

هذا احلديث حديث عظيم، فيه من صفات اهللا سبحانه وتعاىل هذه الصفات العظيمة؛ الشاهد منه  :الشيخ

) يعين ال ينام اختيارا، وال ينبغي له أن ينام وقد قلنا فيما سبق إن   إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام قوله: (

كلمة ال ينبغي يف القرآن والسنة معناه املمتنع، يعين ميتنع عليه النوم؛ أليش؟ ألن النوم نقص؛ فإن احلي من البشر 

الالحق؛ وهذا دليل وغري البشر أيضا حيتاج إىل النوم ألجل أن يسرتيح من عمل السابق ويستجد النشاط للعمل 

على نقصه حيث حيتاج إىل أن يسرتيح مما سبق ويستجد ملا يلحق؛ وهلذا كان أهل اجلنة ال ينامون؛ لكمال 

)) هو من الصفات السلبية؛ وقد مر علينا قاعدة يف أمساء اهللا  ال تأخذه سنة وال نوم وقوله: (( . حيام

صفات السلبية لكمال ضدها؛ اللبية حمضة بل إن ما تذكر وصفاته؛ بأنه ال يوجد يف صفات اهللا تعاىل صفة س

سبحانه وتعاىل اهللا فلكمال حياته وكمال قيوميته ال تأخذه سنة وال نوم؛ ألن حياته كاملة وقيوميته كاملة؛ لو أن 

النهار نام ـ وحاشاه أن ينام ـ من يدبر اخللق يف حال نومه؛ ومادام سبحانه وتعاىل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 

عمل كل أحد؛ عمل الليل يرفع إليه قبل أن يأيت عمل النهار؛ فيحيط به علما جل وعال؛ وكذلك بالعكس لو 

أنه جل وعال نام لكان ذلك نقصا يف قيوميته أيضا؛ فلهذا نقول هذه الصفة السلبية لكمال أيش؟ حياته 

   وقيوميته.

)) اجلملة هنا خربية تقدم فيها اخلرب وهو قوله:  في األرضله ما في السموات وما  مث قال يف اجلملة الثالثة: ((

مؤخر؛ واسم املوصول من صيغ العموم؛ وعرب مبا ليشمل األعيان واألحوال؛  أ))؛ وما اسم موصول مبتد له ((

ومعلوم أننا إذا رأينا، إذا نظرنا إىل األعيان واألحوال وجدنا أن تغليب ما على من أوىل؛ ألن األعيان واألحوال 



من العاقل؛ ألن هذا أكثر من األعيان العاقلة فقط؛ فالتغليب هنا ال من أجل أن غري العاقل يف السموات أكثر 

ما من موضع  (وا السموات والسماوات أكرب من األرض بكثري جدا؛ال ميكن أن جنزم به؛ فإن املالئكة قد مأل

والبيت المعمور يطوف به كل يوم من (  ) ع أو ساجدكملك قائم هللا أو را  فيهاو إال  ءالسمامن أربع أصابع 

؛ مىت كانت الدنيا؟ من ماليني السنني؛ ) آخر ما عليهالمالئكة سبعون ألف ملك؛ ثم ال يعودون إليه 

وال يعودون إليه؛ معناه أن املالئكة عدد ال حيصيهم إال  واملستقبل اهللا أعلم به؛ هؤالء كل يوم سبعون ألف ملك

؛ فال ميكننا أن نقول إن غري العاقل أكثر من العاقل؛ لكننا نقول: غلبت ما على من ألن ما تشمل  اهللا عزوجل

ان واألحوال ؟ األحوال التصرف يف هذه الكائنات؛ فاهللا له ما يف يألعيان واألحوال نعم؟ ويش معىن األعا

السموات وما يف األرض خلقا وملكا وتدبريا؛ وهلذا جاءت ما؛ وإذا قصدت األحوال أيت مبا حىت يف العاقل، قال 

تنكح حلاهلا ولوصفها ال لشخصها؛  أةألن املر )) ومل يقل من؛  فانكحوا ما طاب لكم من النساء اهللا تعاىل: ((

)) خلقا وملكا وتدبريا؛  له ما في السموات وما في األرض وهلذا جاء مبا دون من؛ انتبه هلذه الفائدة؛ إذا ((

وهنا يف اآلية حصر؛ طريقه ؟ تقدمي اخلرب؛ ألن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر؛ فله وحده ما يف السموات وما 

ع له؛ ألننا عبيده ضوملكا وتدبريا فإن الواجب أن خن ؛ وإذا كان له ما يف السموات واألرض خلقايف األرض

جيب أن نصرب لقضائه؛ ألنه ملكه ؛ وما كان أيضا والعبد جيب أن خيدع لسيده ومالكه سبحانه وتعاىل؛ وكذلك 

باإلنسان بشخصه، أو يتعلق  ملكا هللا عزوجل فله أن يتصرف فيه كما شاء سواء كان هذا القضاء مما يتعلق

ه، أو بسائر الناس؛ املهم مادام امللك ليس لنا، فهو هللا دلبب، أو يتعلق بأصحابه، أو يتعلق بأهله، أو يتعلق مباله

)) السموات مجعت واألرض أفردت؛ لكنها مبعىن  له ما في السموات وما في األرض فله أن يفعل ما يشاء؛ ((

  اجلنس. أيش؟ اجلمع ألن املراد ا

    )) زائدة ملغاة؛  ذا )) اسم استفهام؛ و(( من )) (( من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه اجلملة الرابعة (( 

)) خربه؛ واملراد باالستفهام هنا  الذي ؛ و((أمبتد استفهامموصول خرب من؛ يعين من اسم  )) اسم الذي و((

)) الشفاعة هي يف اللغة جعل الفرد أيش؟  يشفع ))؛ و(( إال بإذنه النفي؛ بدليل اإلثبات بعده، حيث قال: ((

أو دفع مضرة؛ فإذا  واحد نقول شفعت؛ ويف االصطالح: التوسط للغري جللب منفعة يهعل طحتشفعا يعين واحد 

جاء واحد وقال: سكر املكيف؛ فهذا شفاعة أيش؟ لدفع مضرة؛ وإذا جاء واحد يف احلر وقال: افتح املكيف 

وكل هذا يسمى شفاعة؛ طيب شفاعة النيب عليه الصالة والسالم يف أهل املوقف أن يقضى هذا جلب منفعة 

هذا أليش؟ لدفع مضرة؛ وشفاعته يف أهل اجلنة أن يدخلوا  ما ال يطيقون والغم بينهم بعد أن يلحقهم من اهلم

)) إال بإذنه الكوين يعين  إال بإذنه )) أي عند الرب (( من ذا الذي يشفع عنده اجلنة ؟ جللب منفعة طيب؛ ((



 عليه الصالة والسالمإال إذا أذن يف هذه الشفاعة حىت أعظم الناس جاها عند اهللا ال يشفع إال بإذن اهللا؛ فالنيب 

مة ال يشفع هكذا يذهب إىل اهللا ويشفع أبدا حىت يسجد وحيمد اهللا عزوجل مبحامد عظيمة تفتح عليه ايوم القي

رفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع؛ وال أحد أعظم جاها عند اهللا من الرسول يف ذلك الوقت مث يقال له: ا

، لكمال سلطانه وهيبته هللا؛ أليش ؟ لكمال سلطانه جل وعالصلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك ال يشفع إال بإذن ا

يف  ال أحد يشفع عنده إال بإذنه؛ وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك وأعظم حىت إن الناس ال يتكلمون

جملسه إال إذا تكلم؛ وانظر وصف رسول قريش النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه حيث وصفهم بأنه إذا 

تكلم سكتوا، إذا تكلم سكتوا؛ كل ذلك من باب التعظيم؛ وجتد امللك إذا كان ذا هيبة بني رعيته ال أحد 

الناس يتكلمون ما له هيبة  ان الذينسوهو حاضر لقوة سلطانه؛ وجتد اإل يستطيع يتقدم أو يتكلم يف جملسه

يهم نعم؟ ورمبا يتضاربون وهو عندهم ال يكلمونه نعم؟ وهذا واقع، واقع جتد بعض ايدويضحكون وخيبطون ب

الناس اآلن يدخل مدرسا على الفصل ويسلم السالم عليكم وجتد كل طالب يتكلم مع صاحبه وزميله ما يهمه 

بورة وهذا يلعب وهذا خيبط الدفرت وهذا يضرب صاحبه؛ لكن إذا سبال ما سلم؛ بسم اهللا نبدأ نكتب سلم وإال

دخل املهيب ؟ يسكتون؛ وإذا سلم ردوا عليه السالم وما أحد خيرج بدون استئذان أي نعم؛ فاهللا عزوجل ال أحد 

ي له قوال، يشفع أحد عنده إال بإذنه ملاذا؟ لكمال سلطانه؛ وقد بني اهللا عزوجل أنه ال يأذن للشفاعة إال ملن رض

وإال ملن ارتضى أن يشفع له؛ فالبد من رضى اهللا عنه الشافع وعن املشفوع له؛ ولذلك آهلة املشركني ال تشفع هلم 

هلم الرسل واألنبياء والصاحلون ألم غري، ألن هؤالء  فع؛ واملشركون ال يشعند اهللا؛ ألن اهللا تعاىل ال يرتضيها

     املشركني غري مرضيني عند اهللا .

)) يعين اهللا عزوجل؛  يعلم )) (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم  قال اهللا عزوجل وهي اجلملة السادسة: ((مث

يرمحك اهللا والعلم عند األصوليني هو: إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء 

شك؛ واإلدراك على وجه جازم غري  وجه ال جزم فيهإدراكا جازما مطابقا؛ فعدم اإلدراك جهل؛ واإلدراك على 

  الليلة سارح؟ مطابق جهل مركب؛ فالعلم إذا يا أخ ما هو؟ ما هو العلم ؟

  : ما سارح.الطالب

العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا كذا؟ طيب لو سألين سائل: مىت كانت غزوة بدر؟ قلت: ما  :الشيخ

ة، شك؛ لثيف الثانية أو يف الثاوسألين آخر مىت كانت غزوة بدر؟ فقلت: إما  أدري؛ علم وإال جهل؟ هذا جهل؛

وسألين ثالث فقال: مىت كانت الغزوة البدر؟ فقلت: يف السنة اخلامسة جازما؛ هذا أيضا غري علم لكن جهل 

عباد؛ مركب؛ اهللا عزوجل يعلم األشياء علما تاما ليس فيه جهل بوجه من الوجه؛ بل إن علمه ليس كعلم ال



)) املاضي؛  وما خلفهم )) املستقبل؛ (( ما بين أيديهم )) (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولذلك امسع ((

لكل شيء سواء كان  ةهي شاملف)) وأا من صيغ العموم  ما بين أيديهم وال خيفى علينا كلمة ما يف قوله: ((

))؛ علمه ما  يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دقيقا أم جليال؛ وسواء كان من أفعال اهللا أم من أفعال العباد؛ ((

بني أيديهم يقتضي أنه ال جيهل املستقبل؛ وعلمه ملا خلفهم يقتضي أنه ال ينسى املاضي؛ وهلذا ملا قال فرعون 

)) يف  ال يضل )) (( ل علمها عند ربي في كتاب ال يضل ربي وال ينسىما بال القرون األولى قا ملوسى: ((

)) املاضي؛ فهو يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم؛ وسيأيت فوائد اآلية  وال ينسى املستقبل وال جيهله عزوجل؛ ((

ها إن شاء اهللا عرفنا فوائدإن شاء اهللا ألن اآلية فيها فوائد عظيمة جدا يتبني أا أعظم آية من كتاب اهللا إذا 

وال يحيطون بشيء من علمه إال  )) هذه سابعة أظن ؟ نعم؛ (( وال يحيطون بشيء من علمه قال: (( تعاىل .

ما  )) أو على اهلاء يف: (( ما في السموات وما في األرض )) الضمري يعود على (( ال يحيطون )) (( بما شاء

الذين علم اهللا ما بني أيديهم وما خلفهم بالنسبة هلم ال حييطون )) أي ال حييطون هؤالء  بين أيديهم وما خلفهم

بشيء من علمه إال مبا شاء؛ فبني كمال علمه ونقص علمهم؛ انتبه؛ وهكذا يقرتن اهللا أحيانا بني صفته وصفة 

يعلم ما بين أيديهم  وما خلفهم  )) (( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام العباد؛ ((

واهلم املاضية واملستقبلة؛ أما هم أيش؟ فإم ال حييطون بشيء من ح)) فهو عامل بأ ال يحيطون بشيء من علمهو 

)) علم هنا مصدر فهل هو على بابه؟ أو هو مبعىن معلوم ؟ أي من  بشيء من علمه علمه إال مبا شاء؛ قال: ((

وال  لمهم إياه؛ هذا احتمال؛ احتمال ثاين: ((معلومه، أي ال حييطون بشيء مما يعلمه اهللا إال مبا شاء أن يع

، نفسه وصفاته، علمهم هم إياه؛ يعين أم ال حييطون بشيء )) أي من علمه  يحيطون بشيء من علمه

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم  يعلمونه يف نفس اهللا أو يف صفاته إال مبا شاء كما قال تعاىل يف سورة طه: ((

به هو علما؛ فاآلية هنا حمتملة للمعنيني مجيعا، وكالمها صحيح باعتبار اآلية؛ فنحن ال ))  وال يحيطون به علما

منا به؛ ما الذي يدرينا أنه استوى على العرش؟ اهللا؛ ما الذي نعلم شيئا من ذات اهللا أو صفاته إال مبا شاء، مبا علّ 

ة والسالم؛ وهكذا بقية صفاته ال نعلمها إال يدرينا أنه ينزل إىل السماء الدنيا؟ اهللا على لسان رسوله عليه الصال

مبا شاء من عنده هو؛ كذلك أيضا معلوماته اليت يعلمها يف السموات ويف األرض ما نعلمها إال مبا شاء؛ ما الذي 

يعلمنا أن هناك مالئكة؟ اهللا عزوجل؛ وما الذي يعلمنا أن هناك سبع مسوات ؟ اهللا؛ وهكذا بقية املعلومات ما 

يف ا كثري منا إال إذا شاء أن نصل إىل علمها؛ هلما إال مبا شاء؛ حىت املعلومات اليت بني أيدينا جيهلحنيط ا ع

اإلنسان أشياء يف جسمه مل يصلوا إليها حىت اآلن، ما وصلوا إليها؛ وكانوا يصلون إليها شيئا فشيئا؛ يعين تقدم 

ه ال يزال يرتقى شيئا فشيئا إىل يومنا هذا الناس اآلن يف العلم بتكوين خلقة اإلنسان وما يف جسمه وجسد



يف جسمه ما وصلوا إليها اآلن  وسيرتقى مع أن هناك أشياء ما وصلوا إليها حىت اآلن يف جسم اإلنسان، خاليا

عرفوا كيف تركيبها؛ وهناك أيضا آفات وعاهات يتصف ا هذا البدن إىل اآلن مل يصلوا إليها؛ فصارت اآلية  الو 

شاملة للمعنيني مجيعا؛ فنحن ال حنيط بشيء مما يعلمه اهللا حىت فيما يتعلق بنا أنفسنا إال مبا شاء؛ كما أننا ال 

)) حيتمل هو استثناء  إال بما شاء )) قوله: ((  بما شاءإال((  ؛حنيط بشيء مما يتعلق بذاته وصفاته إال مبا شاء

)) فهو إذا بدل لكن بإعادة وال يحيطون بشيء إال بما شاء عامل ((ال))؛ لكنه بإعادة  شيء بدل من قوله: ((

يكون امسا حيتمل أن )) ما حيتمل أن تكون مصدرية أي إال مبشيئته؛ و  بما شاء العامل وهي الباء؛ وقوله: ((

اهللا عزوجل أن  ؛ تقديره: إال مبا شاءه؛ فما شاءال أي بالذي شاءه؛ وعلى التقدير الثاين يكون العائد حمذوفاموصو 

أمسائه أو أفعاله؛ أو خملوقاته اليت هي املفعوالت؛ بيعلمه اخللق أعلمهم إياه سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو 

   أو مشروعاته اليت أوحاها اهللا تعاىل إىل رسله .

)) مبعىن مشل وأحاط؛ كما يقول القائل: وسعين املكان  وسع )) (( وسع كرسيه السموات واألرض مث قال: ((

أي مشلين وأحاط يب؛ والكرسي هو موضع قدمي اهللا عزوجل وهو بني يدي العرش كاملقدمة له؛ وقد صح ذلك 

رضي اهللا عنهما ممن قيل عنه إنه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقوفا؛ وهل له حكم الرفع؟ لوال ابن عباس 

يأخذ عن اإلسرائيليات لقلنا إن له حكم الرفع؛ ألن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب ال جمال لالجتهاد فيه؛ 

والصحايب إذا قال قوال ال جمال لالجتهاد فيه، أو فعل فعال ال جمال لالجتهاد فيه؛ فإن له حكم الرفع إال أنه إذا  

فإن الصحايب إذا عرف باألخذ عن بين  خبارإال أنه إذا كان من باب األأو باألحرى  كان من باب اإلخبار

إسرائيل فإنه ال حيكم له بالرفع؛ ملاذا؟ الحتمال أن يكون مما تلقاه عن بين إسرائيل؛ والعلماء يتحرون غاية 

مجيع االحتماالت؛ أي ال  التحري فيما ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فال حيكمون بالشيء إال مع انتفاء

حيكمون بالرفع إال مع انتفاء مجيع االحتماالت اليت ميكن أن حتول بينهم وبني احلكم بالرفع؛ على كل أهل السنة 

واجلماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي اهللا عزوجل؛ وذا جزم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

عرش أعظم ال؛ وقد قيل: إن الكرسي هو العرش؛ ولكن ليس بصحيح؛ فإن وغريهم من أهل العلم وأئمة التحقيق

من الكرسي؛ وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن كرسيه علمه؛ ولكن هذه الرواية ال وأوسع وأبلغ إحاطة 

فهو  أظنها تصح عن ابن عباس؛ ألن ذلك ليس هلا ليس معىن هلذه الكلمة يف اللغة العربية وال يف اللغة العرفية؛

بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما؛ الكرسي موضع القدمني وقد جاء احلديث عن النيب 

ما السموات واألرضون بالنسبة للكرسي إال كحلقة ألقيت في فالة من  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: (

) وهذا يدل على سعة هذه  األرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك الحلقة



أفلم ينظروا إلى السماء املخلوقات العظمية اليت هي بالنسبة لنا من عامل الغيب؛ وهلذا يقول اهللا عزوجل: (( 

)) ومل يقل: أفلم يروا إىل الكرسي أو إىل العرش؛ ألن ذلك ليس مرئيا لنا؛ ولو ال أن اهللا  فوقهم كيف بنيناها

)) هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه  السموات واألرض : ((أخربنا به ما علمنا به؛ وقوله

من احملققني من أن السموات واألرضني كلها كروية الشكل، كلها كروية يف الشكل؛ ألن هذا أمر معلوم باحلس، 

اقع واضح أن هذه وكذلك معلوم باخلرب؛ وإن كان علمه باخلرب قد خفي على كثري من الناس السابقني لكنه يف الو 

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض  قوله  ((يف القرآن املخلوقات كروية الشكل؛ ودليل ذلك 

)) يقتضي أا اآلن غري ممدودة؛ وكذلك أخرب  وإذا األرض مدت مة؛ فقوله: ((ا)) وهذا مىت؟ يوم القي مدت

) وهذا من باب التأكيد؛ األدمي معناه اجللد يعين   مة مد األديماأنها تمد يوم القي( النيب عليه الصالة والسالم 

يكور الليل على النهار ويكور النهار  كما ميد اجللد فتكون سطحا واحدا؛ ومن الدليل أيضا قوله تعاىل: ((

هار يتعاقبان )) والتكوير مبعىن التدوير؛ ومنه قولنا: أكوار العمامة ألا تدور؛ وحنن نعلم أن الليل والن على الليل

على األرض فإذا كانا يتعاقبان على األرض لزم من ذلك أن تكون األرض كروية؛ ألنه ال يكور الشيء على كورة 

وهذا أمر مشاهد أا كروية اآلن؛ إذا كان الكرسي قد وسع السموات واألرض فهذا يدل على أنه مكور؛ أما 

) مثل القبة والقبة غري مكورة  رشه على سمواته مثل القبةأن ع ( العرش فقد جاء عن النيب عليه الصالة السالم

 ال يؤده )) (( وال يؤده حفظهما مث قال: (( لكنها غري مسطحة أيضا فإا كقبة اخليمة تكون وسطها مرتفعا .

)) إي حفظ السموات واألرض؛ وهذه الصفة كما ترون صفة أيش؟ سلبية  حفظهما )) أي يثقله ويشق عليه؛ ((

))؛ ما الذي يتطلبه احلفظ حىت نعرف أن هذا النفي لكمال ذلك الشيء الذي  ال يؤده حفظهما منفية ((

والعلم والقدرة والقوة والرمحة نعم؟ وميكن صفات أخرى أيضا؛ املهم أن هذا  احلياةيستلزمه احلفظ ؟ العلم ؟ نعم 

اليت تستلزم اليت يستلزمها حفظه  النفي يتضمن كمال علم اهللا وقدرته وقوته ورمحته وما إىل ذلك من الصفات

  سبحانه وتعاىل .

ه )) مثل هذه اجلملة اليت طرفها معرفتان تفيد احلصر؛ هو وحد وهو العلي )) (( وهو العلي العظيم مث قال: ((

وا وال تهن العلو املطلق؛ وأما العلو املقيد فإنه يثبت لآلدميني، قال اهللا تعاىل: (( العلي أي ذو العلو املطلق، ذو

)) أعلون علوا مطلقا ؟ وإال على الكفار؟ على الكفار نعم؟ لكن  وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين

العلو املطلق هللا عزوجل وحده؛ فهو سبحانه وتعاىل فوق كل شيء؛ مث إن علو اهللا عند أهل السنة واجلماعة 

عال بذاته فوق كل شيء، ...ذات فهو أنه ينقسم إىل علو ذات وعلو صفة، علو ذات وعلو صفة؛ فأما علو ال

عال بذاته فوق كل شيء؛ كل األشياء حتت اهللا عزوجل واهللا تعاىل فوقها بذاته؛ فإن قلت: ملاذا قسمت هذا 



يف كالم الصحابة ؟ فاجلواب: ال؛ لكنين  التقسيم؟ هل عندك فيه دليل من كتاب أو سنة ؟ وهل رأيت ذلك

اضطررت إليه حني حصر النفاة أهل التعطيل العلو بعلو الصفة فقط، وقالوا إنه عال علوا وصفيا نعم؟ ال علوا 

ذاتيا؛ مث انقسم هؤالء املعطلة الذين نفوا علو الذات إىل ما يأيت؛ املهم أن أئمة السلف رمحهم اهللا ومن جاء من 

إىل هذه التقاسيم اليت قد تشكل على بعض الناس ألم قد ابتلوا بقوم كانوا ينفوا؛ فاضطروا أن  بعدهم اضطروا

جاحد وقال العلو يف صفاته؛ ماذا  ا وهو العلي فقط مث جاء معطل نافيثبتوها مبثل هذه الطرق؛ فنحن لو قلن

إنه عال بذاته وبصفاته فهم العامة هذا  يفهم العامة ؟ ال يفهم العامة من ذلك إال أنه علو الصفات؛ فإذا قلنا:

الذهن هو علو الذات الشك يف هذا؛ والعجيب أن هؤالء النفاة يف املعىن؛ بل إن العامي أول ما يتبادر إليه 

املعطلة ينكرون ما يتبادر إىل الذهن ويقرون أمرا الشك أنه داخل يف معناه لكنه ال يتبادر إىل ذهن كثري من 

اضطررنا إىل هذا التقسيم يف مقابلة هؤالء املعطلة النفاة؛ هؤالء املعطلة النفاة ملا نفوا علو اهللا الناس؛ املهم أننا 

انقسموا إىل قسمني: قسم قالوا: إنه بذاته يف كل مكان؛ كل مكان فاهللا فيه بذاته؛ وإذا كان اهللا فيه بذاته  بذاته

وال يكون فيها مكان ألحد؛ وإن األمكنة أن ميأل م فإما أن يشغل حيزا على قوهلم أو ال يشغل؟ إن شغل حيزا لز 

مل يشغل حيزا فهو معدوم؛ وال ميكن أن يقولوا إنه مثل اهلواء وشبهه؛ ألن ذلك ال يستقيم هلم؛ والقسم الثاين 

الذين أنكروا علوه بذاته قالوا: إنه سبحانه وتعاىل ليس يف علو وال يف سفل وال داخل العامل وال خارج العامل وال 

ميني وال مشال نعم؟ وال متصل وال منفصل؛ وهذا تعطيل حمض؛ ألن هذا هو وصف العدم؛ قال بعض أهل العلم 

لو قيل لنا صفوا العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف؛ فانظر كيف أدى م التعطيل تعطيل ما ثبت 

وال نقل؛ نعم؟ لكن هكذا الباطل ـ باملنقول واملعقول كيف أدى م إىل أن يقولوا ما ال يقبله حس وال عقل 

والعياذ باهللا ـ يعصف بأهله إىل اهلاوية؛ إذا حنن نؤمن بأن اهللا تعاىل عامل بذاته وعامل بصفاته؛ وقد قررنا فيما سبق 

أن علو اهللا بذاته دل عليه الكتاب والسنة اإلمجاع والعقل والفطرة؛ وأن أدلة الكتاب والسنة يف ذلك متنوعة، 

عدة أوجه؛ فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر صعود األشياء إليه، وتارة بذكر نزوهلا متنوعة من 

منه، إىل غري ذلك مما هو معروف؛ وكذلك السنة جاءت قوال وفعال وإقرارا كلها تثبت علو اهللا بذاته؛ فالقول مثل 

إشارته إىل السماء يوم عرفة يف أكرب جممع كالفعل  )؛ و  الذي في السماءاهللا ربنا  قوله صلى اهللا عليه وسلم: (

أين اهللا؟ قالت: في  )؛ وأما اإلقرار فقد قال للجارية: ( اللهم اشهد إسالمي، يرفع يده إىل السماء ويقول: (

) وأما اإلمجاع فالسلف كلهم جممعون على أن اهللا تعاىل فوق العرش ومل يقل  السماء؛ قال: أعتقها فإنها مؤمنة

نهم أبدا إنه بذاته يف كل مكان؛ وال قال أحد منهم إنه ال فوق العامل وال حتته وال ميني وال مشال وال متصل أحد م

، أليس كذلك؟ فإذا كان وال منفصل أبدا؛ وأما العقل فداللته عليه من وجهني؛ الوجه األول: أن العلو صفة كمال



قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه؛ والوجه الثاين أن نقول: تعاىل صفة كمال لزم أن يكون ثابتا هللا؛ ألن اهللا 

 اب أننا تركنا هذا الوجه فنقول: إن اهللا عزوجل إما أن يكون فوق العامل أو حتته نعم؟ أو ميني أو مشال؛ فأيهه

 له كان مساويا له يف يثاحماالذي يدل على الكمال ؟ فوق؛ ألنه إن كان حتت كان أنقص من خملوق، وإن كان 

الكمال فلزم أن يكون فوق كل شيء؛ وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن اهللا فوق كل السموات؛ وهلذا 

على  اءعايل رمحه اهللا وهو ينكر االستو عندما يدعوا اإلنسان ربه جتده يفزع إىل السماء؛ وملا كان اجلويين أبوا امل

ا كان عليه؛ يريد أن ينكر ن قبل العرش وهو اآلن على مالعرش والعلو الذايت كان يقرر إن اهللا سبحانه وتعاىل كا

ن على العرش، يقول إن اهللا تعاىل كان وال شيء وهو اآلن على ما كان عليه؛ كان وال شيء وهو اآل اءاالستو 

دعنا من ذكر يا أستاذ  "اين رمحه اهللا:ذملى العرش؛ فقال له أبو العالء اهلع على ما كان عليه؛ إذا مل يستو

عليه؛ ألن دليل استواء اهللا على العرش سمعي ثبت بالسمع ولو ال السمع ما عرفنا  اءيعني واالستو  العرش،

؛  ذلك؛ ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة فإنه ما قال عارف قط يا اهللا إال وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو

        وصرخ بأعلى صوتهى رأسه ؛ فجعل يضرب عل" أخبرنا عن هذه الضرورة" صحيح هذا؟ نعم؛ ضرورة، 

؛ وعجز أن جييب؛ ألن األمر الفطري ال ميكن إنكاره؛ فخصم الرجل " انيذمهاني، حيرني الذمهحيرني ال:" 

وعجز عن أن جيب عن هذه الضرورة اليت أوردها عليه أبو العالء رمحه اهللا؛ واحلاصل أن العلو علو اهللا عزوجل 

والعقل والفطرة؛ والعجيب أن هؤالء الذين ينكرون علو اهللا هم بأنفسهم الذاتية ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع 

وحيط يديه هنا أبدا؛ كلهم  منهم يقول يا اهللا اإذا دعوا اهللا ماذا يقولون؟ يرفعون أيديهم إىل السماء؛ ما جتد واحد

م تأىب عليهم إال أن يكون كذلك؛ ومع هذا ينكروا نسأل اهللا العافية؛ وال يرفعون أيديهم إىل السماء؛ ألن فطر

مة؛ كيف يواجهه وهو يعتقد أنه يف كل مكان بذاته أو أنه ليس اأدري عن هذا الرجل كيف يواجه ربه يوم القي

يف داخل العامل وال خارجه وال فوقه وال حتته؛ وقف رجل مع آخر يقول هذا اآلخر وهو أخر آخر أخر  موجودا

إال القلم؛ فبهت  فيها ما أجد يف خمباتك ظرنن قال له: افتح خمباتك نعم؟ يقول: إن اهللا بذاته يف كل مكان؛

الذي عطل ت؛ والشك أن من يعتقد بقلبه أن اهللا بذاته يف كل مكان ال أشك أنه كافر إال إن شككت يف 

وجود الشمس رابعة النهار؛ نعوذ باهللا ـ ألنه الشك يريد جيعل ربه يف املراحيض، يف األماكن القذرة، يف بطون 

ميكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول ـ نسأل اهللا العافية السالمة احلمري، يف بطون الكالب، يف كل مكان؛ هذا ال 

كرسي ألا آية هي أعظم آية يف كتاب اهللا كما صح ذلك عن رسول اهللا ...ال ـ صراطك املستقيم نسألكاللهم 

يوم؛ العلي واحلي؛ والق يا ولدصلى اهللا عليه وسلم؛ فأوال األمساء، األمساء اليت يف هذه اآلية مخسة: اهللا؛ واإلله؛

  العظيم؛ ستة إن جعلنا اإلله معها وإال فخمسة 



فيستفاد منها إذا: إثبات هذه األمساء اخلمسة أو الستة هللا عزوجل؛ وكل اسم من أمساء اهللا عزوجل فإنه متضمن 

يدبر األمر من  لصفة وال عكس؛ ليس كل صفة يؤخذ منها االسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ فمثال ((

)) ما نأخذ منها اسم املاكر هللا  يمكرون ويمكر اهللا )) ما نأخذ منها اسم املدبر هللا؛ (( ى األرضالسماء إل

اهللا  موكل )) ما نأخذ منها اسم الفاعل نعم؟ وال نأخذ منها اسم الشائي؛ (( يفعل اهللا ما يشاء عزوجل؛ و((

صفة؛ فنأخذ من اهللا أيش؟ ل)) ال نأخذ منها اسم املتكلم إىل آخره؛ لكن كل اسم فإنه متضمن  موسى تكليما

ولكين نسيت اآلن  .األلوهية؛ ومن احلي احلياة؛ ومن القيوم القيومية؛ ومن العلي العلو؛ ومن العظيم العظمة

   وأنه معدوم.من أين؟ إذا وصفوه ذا الوصف فمعناه العدم املناقشة فيها ما ناقشنا فيها 

  ما حجة القائلني بأنه بذاته يف كل مكان؟ عبد الكرمي ؟ هل دليلهم دليل هلم ؟ 

   


